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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 16 -11-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 347/2015 

       ΘΕΜΑ: Έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το έτος 2016, καθώς και του πίνακα 
5Γ «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ΟΤΑ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆). 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15474/11 -11 -2015 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία,  δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, η κα Κόπτη 
Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο  πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κος 
Αβραµίδης Κυριάκος έθεσε υπ΄όψιν των µελών ότι µε την υπ. αριθ. 186/2015 απόφαση του το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ∆Ε∆ΑΜ κατάρτισε και ψήφισε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης 
(Ο.Π.∆.) της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Αµπελοκήπων Μενεµένης  (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για 
το έτος 2016,  καθώς και του πίνακα:  5Γ «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ΟΤΑ», 
στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 7261/22.3.13 ΚΥΑ της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) και στην συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε την υπ’ αριθ. 
197/2015 απόφαση της ενέκρινε την ανωτέρω υπ’ αριθ.  186/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβούλιου της Κ∆Ε∆ΑΜ και καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού ενηµερωθεί επί των ειδικών 
στοιχείων του να προχωρήσει στην έγκριση του.  
 
Ο κος Κυριλλίδης (επικεφαλής παράταξης « ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ») λέει ότι µας ικανοποιεί το 
γεγονός ότι διατηρούνται οι υπάρχουσες δοµές της Κ∆Ε∆ΑΜ και το γεγονός ότι µειώθηκε η 
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επιχορήγηση του ∆ήµου προς αυτήν, αλλά θα πρέπει να δούµε πως θα προχωρήσουµε στο 
µέλλον µε τα ζηµιογόνα τµήµατα της Κ∆Ε∆ΑΜ. Ψηφίζουµε υπέρ. 
 
Ο κος Καζαντζίδης Γεώργιος επικεφαλής παράταξης «ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ») και κος Λαδάς 
(επικεφαλής παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ») συµφωνούν και 
εγκρίνουν.   
 
Ο κος Νοτάκης (επικεφαλής παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ») λέει ότι διαφωνούµε µε την 
ύπαρξη και λειτουργία της Κ∆Ε∆ΑΜ, δεν µπορούµε να έχουµε εφαπτόµενες δράσεις στο ∆ήµο, 
θα πρέπει η Κ∆Ε∆ΑΜ να ενταχθεί στο ∆ήµο ολοκληρωτικά µε τις δράσεις της και το προσωπικό 
της. Είµαστε κατά.  
 
Ο κος Σµήλιος (επικεφαλής παράταξης «ΑΝΥΠΑΚΟΗ» διαφωνεί µε την ύπαρξη της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης, λειτουργεί µε την λογική της αγοράς. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για τµήµατα 
ζηµιογόνα που πρέπει να κλείσουν, οι ανάγκες των κατοίκων πρέπει να καλύπτονται αποκλειστικά 
από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αντανακλά την λογική των µνηµονίων και τον καταψηφίζουµε. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 186/2015 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβούλιου της Κ∆Ε∆ΑΜ, την υπ’ αριθ. 197/2015 απόφαση της Ο.Ε. τις τοποθετήσεις 
των µελών 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 28 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου 
Μαρία, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – 
Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, 
Ράπτου Ολγα), κατά 3 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας, σύµφωνα 
µε τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των παρατάξεων τους). 

 
Α). Εγκρίνει  το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Αµπελοκήπων Μενεµένης  (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) καθώς και τον πίνακα:  5Γ «Στοχοθεσία 
οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ΟΤΑ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωµένου 
Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 7261/22.3.13 ΚΥΑ της Κοινωφελούς 
∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το έτος 2016 (όπως 
αυτό αποτυπώνεται στην υπ’ αριθ.  186/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου της 
Κ∆Ε∆ΑΜ, και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 197/2015 απόφαση της Ο.Ε. - το οποίο συναποστέλλεται 
και αποτελεί συστατικό στοιχείο της παρούσης).  

 
Β).  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 347/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 17 - 11 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


